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Motie vreemd aan de orde van de dag inzake verlichtingsplan Koolhof 
 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 

in vergadering bijeen op 23 februari 2021; 

 

gehoord de beraadslagingen;  

 

overwegende dat:  

• we in 2015 het beleidsplan openbare verlichting gemeente Deurne hebben vast-

gesteld; 

• in dit beleidsplan heel nadrukkelijk is ingestoken op de betrokkenheid van de burgers 

door:  

- het accepteren van zelfwerkzaamheid waarbij de gemeente dit leidend principe 

omarmt en faciliteert; 

- de verantwoordelijkheid meer en meer bij de burgers te leggen; 

- men jarenlange tradities wil doorbreken en niet meer leidend voor te schrijven; 

• in dit beleidsplan als belangrijkste uitgangspunten en doelen werden benoemd: 

- Sociaal Veilig: de verlichting draagt bij aan een positief veiligheidsgevoel; de 

verlichting zorgt dat de omgeving en andere personen goed en tijdig waarneembaar 

zijn; 

- Verkeersveiligheid: weggebruikers moeten, met de toegestane maximum 

snelheid, veilig over de weg van A naar B kunnen bewegen, waarbij de medeweg-

gebruikers, obstakels op het wegdek en het verloop van de weg goed kunnen 

worden waargenomen; 

- Leefbaarheid: verlichting bevordert de herkenbaar, geeft sfeer en benadrukt zo 

nodig het specifieke karakter van de openbare verlichting; 

 

constaterende dat: 

• er kennis en kunde aanwezig is bij de inwoners binnen de wijk Koolhof op het gebied 

van openbare verlichting; 

• maar liefst 393 inwoners een burgerinitiatief mee hebben ondertekend om op een 

aantal punten in de wijk actie te ondernemen om de verlichting en daarmee de drie 

belangrijkste uitgangspunten te verbeteren op die plaatsen;  

• er geen enkel gehoor wordt gegeven aan dit breed ondersteund burgerinitiatief, 

doordat alleen op gebied van verkeersveiligheid het initiatief beoordeeld is en het 

sociale aspect en de leefbaarheid totaal niet mee zijn genomen in de overweging;  

• hiermee totaal voorbij gegaan wordt aan het betrekken van deze burgers bij hun eigen 

woonomgeving; 

• op deze wijze burgers zich totaal niet serieus genomen voelen; 

• de aangegeven pijnpunten in dit burgerinitiatief in een wijk met 1200 woningen op 

een hand te tellen zijn; 

 

verzoekt het college: 

• om deze laatste pijnpunten opnieuw te bekijken en tegen het licht te houden; 

• waardering uit te spreken voor de inspanningen van individuele burgers die heel veel 

tijd en energie in het verlichtingsplan hebben gestoken in het algemeen belang; 

• de laatste pijnpunten zo snel mogelijk weg te nemen en budget vrij te maken uit onze 

algemene reserve voor het plaatsen van slechts 5 lichtmasten om tegemoet te komen 
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aan de wensen van de wijk Koolhof en daarmee de leefbaarheid en sociale veiligheid 

op de betreffende plaatsen te verbeteren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Burgerpartij Transparant Deurne                         CDA Deurne 

 


